
№

1.

2.

3.

1 Підвищення якості та тривалості життя населення, зниження рівня захворюваності на туберкульоз.

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення епідеміологічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та 

поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми.													 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI 													 

2.Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992,0№2801-XII													 (із змінами та доповненнями) 

3. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров"я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у залузі "Охорона здоров"я", наказ департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації 04.10.2019 

№ 171 ⹂Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту обласного бюджетуˮ.													 

4. "Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки", затверджена рішенням сесії обласної ради від 22.12.2016 за №611 

5. Рішення сесії обласної ради від 25.02.2021 № 138 "Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 000 000,00 гривень та

спеціального фонду- гривень.

0710000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0712142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0710000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852

10.03.2021 99-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0700000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



6
відсоток охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним 

обстеженням
100,00

якості

ефективності

відс. інформація ЛПЗ області 100

5 відсоток виявлених хворих на туберкульоз при профоглядах відс. форма № 20 48 48,00

990,00

4
проведення профілактичних рентгенофлюорографічних 

оглядів серед населення області
на 1 тис.нас.

форма № 20
240,00 240,00

3
кількість хворих на активний туберкульох в області 

(хворобливість)
осіб

форма 33-коротка
990,00

2 000,00

продукту

2
закупівля   лікарських засобів, витратних матеріалів для виявлення, 

діагностики та лікування туберкульозу
тис.грн. кошторис 2 000,0

кількість протитуберкульозних закладів та структрних підрозділів 

ЛПЗ, які надають стаціонарну протитуберкульозну допомогу
од. форма № 20 4 4

затрат

1

71 2 3 4 5 6

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Обласна цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки 2 000 000,0 2 000 000,0

Усього 2 000 000,0 2 000 000,0

1 2 3 4 5

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

Покращити організацію виявлення, діагностики та лікувння хворих на туберкульоз, 

профілактики поширення інфекції, дотримання заходів з інфекційного контролю, 

забезпечити хворих на туберкульоз лікарськими засобами та витратними матеріалами.

2 000 000,0 2 000 000,0

УСЬОГО 2 000 000,0 2 000 000,0

1 2 3 4 5

1
Покращити організацію виявлення, діагностики та лікувння хворих на туберкульоз, профілактики поширення інфекції, дотримання заходів з інфекційного контролю, забезпечити хворих на туберкульоз 

лікарськими засобами та витратними матеріалами.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



М.П.

Петро ЛАЗАР

форма ТБ 08

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

10.03.2021

(Дата погодження)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор

3,7

76,00

Директор департаменту охорони здоров`я Закарпатської 

облдержадміністрації

Анатолій ПШЕНИЧНИЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

8
показник успішного лікування серед нових випадків легеневого 

туберкульозу
відс. 76

7
виявлення випадків на туберкульоз за методом мікроскопії мазка 

мокроти в закладах ЗЛМ
відс. форма ТБ 04/1 та ТБ 07 3,70


